
 

Com realitzar inscripcions a les activitats del FC Martinenc? 

Un cop hagueu fet clic sobre el botó d’inscripcions de la noticia del web o del mail arribareu a 
aquesta web. 

 

1. Busqueu l’”ACCÉS USUARI” per poder registrar-vos o accedir amb el vostre compte 

 

2. Hi ha dues opcions: 
a. Ja he fet alguna activitat. Si ja heu fet alguna activitat amb nosaltres, podreu 

accedir amb el correu electrònic o DNI (del pare/mare o tutor) que ens vau 
facilitar en el moment de les inscripcions d’aquesta temporada. Si ja teniu 
usuari i clau només caldrà accedir amb les vostres credencials. Per exemple: 
contacte@contacte.com i clau: AA123456. 

i. Si encara no teniu clau d’accés, haureu de fer clic a “HAS OBLIDAT LA 
TEVA CLAU D’ACCÉS?”  i a través del vostre correu electrònic crear 
una clau nova. 

 



 

b. No he fet cap activitat. En cas de no haver fet cap activitat amb nosaltres, 
haureu de seleccionar el botó “NOU USUARI”. En aquest punt és important 
que la persona que fa l’alta sigui l’adult, mare/pare o tutor. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Un cop ja heu accedit haureu d’inscriure els infants fent clic al botó “CONTRACTAR 
ACTIVITATS”. Si a la part superior apareix el vostre nom (el nom de la 
mare/pare/tutor) és que esteu registrats correctament. 

 

 

 

4. Si ja surten els infants per seleccionar quin infant (en cas de tenir-ne més d’un) volem 
inscriure l’haurem de seleccionar i veurem que a la part inferior apareix el nom de 
l’infant que volem inscriure.  

a. En cas de no aparèixer, els haurem de crear fent clic a “AFEGIR MEMBRE DE 
LA UNITAT FAMILIAR” 
 



 

 

 

 

 

5. Si heu hagut d’afegir algun membre a la unitat familiar, un cop finalitzada la seva alta 
al sistema torneu a fer clic al botó “CONTRACTAR ACTIVITATS” i ja podreu seleccionar 
a quin infant voleu inscriure, en cas de tenir-ne més d’un.  

a. Automàticament sortiran les activitats (seccions) disponibles per a la seva 
franja d’edat i podreu seleccionar a quina activitat us voleu inscriure clicant el 
botó de color verd “INSCRIURE’M” 

b. Veureu el resum de l’activitat on podreu veure el dia i horari de l’activitat. Fer 
clic a “CONTINUAR” 

c. En aquesta última pantalla, cal marcar l’opció de pagament amb targeta de 
crèdit/dèbit i el botó de pagar. 



 

 

d. A partir d’aquí seguiu les indicacions de l’aplicació de pagament i del vostre 
banc fins a finalitzar el procediment 
 

6. Si teniu més d’un infant, haureu de tornar a fer el procediment idèntic per a l’altre/a 
germà/na a partir del pas 5 i fins a seleccionar l’infant, seleccionar l’activitat i finalitzar 
el pagament. 

 

Si teniu qualsevol dubte en el procediment d’inscripció a les activitats extraescolars, us podreu 
adreçar a: 

- info@fcmartinenc.cat 
- 934 364 746 
- Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Públic del Futbol Club Martinenc en horari de 

12.30h a 14.30h i de 16.30h a 20.15h 


